Workshop 2 – Framtidens utbildningar och forskning vid Campus Norrköping
Hur säkerställer vi att utbildningarna ärVilka kompetenser
relevanta och attraktiva om 10 år?
och forskning
efterfrågas i
regionen?

Hur undervisar vi
om 10 år?

Hur stödjer vi livslångt
lärande?

Hur präglar Campus
Norrköping stadslivet
om 10 år?

Samhällsutmaningar kräver inte bara nya
utbildningar utan nya kombinationer av
kunskap. T.ex. humtech-program.

Kompetenser. Generiska färdigheter.
Principer. Tillräckligt
användbar idag.

Sveriges digitalaste
universitet?
Personliga mötet
fortfarande viktigt.
Emotionell och
relationell kompetens.

Livslångt lärande –
strategi. I symbios med
LiU, näringsliv och
offentlig sektor

Bjuder in än mer –
integrering i vardagen
(möten på campus)

Stort fokus på professionsutbildningar
vilket attraherar viss målgrupp. Genom
att vidga och öka till mer teoretisk
utbildning öppnar vi upp

Kompetens och
forskning. Miljö och
hållbarhet.

10-år.
Genvägslösningar.

Livslångt lärande. Kombinerade utbildningar. Olika
grundplattformar. Tydligare
påbyggnadsutbildningar.

Campus Norrköping –
stadslivet om 10 år. Syns
i Inre hamnen – kommunLiU gemensamt

Välja fokus, inte välja allt

Dagens studenter är
både morgondagens
anställda och
entreprenörer (ang
behovet av
kompetensförsörjnin
g)

Undervisning om 10
år. Värna om det vi är
bra på. Men, utveckla
flexibla lösningar på
pedagogiska
utmaningar

Möjlighet för alumner att
återvända och
vidareutbilda sig.

Stor del av personalen i
Nkpg bor någon
annanstans… vad betyder
det för Campus?

Utbildningsinflation?

LLL Flexibla lösningar

Påfyllning med hjälp av
digitala verktyg, forskning
+yrkesprofessionella=sant

Stadslivet har utvecklats
genom Campus. Det
kommer stärka staden
ytterligare.

Utbildning mot samhällsutveckling inte
mot företagens behov

Flexibla
utbildningslösningar
blir allt viktigare, korta
och långa

Abonnemang på livslångt
lärande. Grundutbildning
med efterföljande plan på
10-15 år.

Lokalbefolkningen har
dålig koll på LiU:s
forskning

Välja och förstå olika utbildningars
konkurrensutsatthet. Även utanför
universitetsvärlden.

Hur undervisar vi?
Varierat.

Plattform för näringsliv
och kommun/region.
Kunna erbjuda olika
utbildningar, exjobb

Än viktigare med källkritik/kritiskt
tänkande. Rimligt? Hur vet vi det?

Livslångt lärande utifrån
individen och företaget

Gynna det tvärvetenskapliga angreppet.

Livslångt lärande är
mångtydigt i ett
segregerat samhälle

Skala upp inGenius mot offentlig sektor.

Flexibilitet i utbildningen
för att främja det
livslånga lärandet.

Håll den vetenskapliga fanan högt. Skilj
mellan universitet och KY.

Fort- och vidareutbildning

Se över klassificering av våra
utbildningar, campusbunden distans
Forskning rörande hur digitalisering
påverkar och fungerar inom flera
samhällsområden
Mer och bättre former för
studiefinansiering
Information på engelska på alla viktiga
hemsidor. Gästforskare, doktorander,
utländska specialister
40 % av alla nya jobb kräver akademisk
utbildning
Rekrytera bredare på alla de vis
Byta namn till LiU Norrköping

